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Dovid Lichtenstein: the message of the Maaleh Geira 

 

 י פסוק כב פרק פרשת כי תצא חזקוני

 מתענה וזה אוכל שזה נמצא גרה מעלה אינו והחמור ואוכל תמיד גרה מעלה שהשור ובחמר בשור תחרש לא

 .חיים בעלי צער וזהו

 עג מצוה משפטים החינוך ספר

 באה כן ועל, לעולם מלאכתה תשלם לא וזולתו, פעולתה תעשה ובו לנפש כלי שהגוף לפי, זו מצוה משרשי

 אשר הנפח ביד הצבת כמו ידיה בין הגוף כי נמצא, לכל ייטיב אבל יריע לא האל כי באמת, לרעתה ולא בצילו

 יהיה לא ואם, טובים האומן יעשם הכלים בו לאחוז ומכוון חזק הצבת בהיות כי ובאמת, למעשהו כלי יוציא עמו

 תתבטל שיהיה ענין זה מאי הפסד שום בגוף בהיות כן וכמו, ונאים מכוונים הכלים לעולם יבואו לא טוב הצבת

 לפי הזה הדרך ועל. הפסד בו הגורם דבר מכל השלמה תורתנו הרחיקתנו כן ועל, הפסד אותו כפי השכל פעולת

 הרפואה לחכמי ולא לנו נודע שאין מהם יש ואם, האסורות מאכלות בכל בתורה האיסור לנו שבא נאמר הפשט

 שחשב מי ונבהל נסכל וכמה, ומהם ממך יותר חכם בהן שהזהירנו הנאמן הרופא כי, עליהן תתמה אל, נזקן

 יקומו פן, ונזקן סיבתן נתגלה לא לתועלתנו כי לדעת לך ויש, הוא שהשיג במה אלא תועלת או נזק לדברים שאין

 אם כי איננו פלוני בדבר שיש התורה שאמרה פלוני נזק לומר ויתחכמו גדולים כחכמים עצמן מחזיקים אנשים

 נתגלה לא כן על. הפתאים מן אחד לדבריהם יתפתה ופן, וכן כן שטבעו פלוני באיש או כן שטבעו פלוני במקום

 הפסד מוליד לנו האסורות הטריפות כל שבשר הרפואה מדרכי הדבר וידוע. הזה המכשול מן לנו להועיל טעמן

 בבהמה להיות אפשר הפסד מה ותאמר עליך תקשה ואל. בבהמה חולי מורה שהטריפות מחמת, אוכלו גוף אל

 באורך כי אלי תודה ואם, התחלה דבר לכל כי ידעת הלא, זה על תקשה מחכמה לא כי. ונשחטה מיד שנטרפה

 מועט שהוא אלא ההפסד הותחל הראשון ברגע כי להודות תתחייב, הטרפות מחמת בה ההפסד ימצא הזמן

 כזה בגדר, קיימא לו שיש דבר וכל תורה דיני שכל ועוד, מיעוטו אפילו רע הנזק מן כי ספק ואין, בהתחלה

 .לעולם בידך דבר יתקיים לא לשיעורין דבריך תתן שאם, להיות יתחייב
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 אור החיים פרשת ראה פרק יג פסוק יח

 ואפילו חרב לפי העיר כל שיהרגו הנדחת עיר על שצוה לפי ,כאן זה מאמר כוונת ונתן לך רחמים ורחמך:

 במאמר הרוצחים כת הישמעאלים לנו שספרו כמו, האדם בלב האכזריות טבע יוליד הזה מעשה ,בהמתם

 עצמה והבחינה, לאכזר והיו הרחמים שורש מהם ונכרתה אדם שהורגים בשעה גדול חשק להם יש כי ,המלך

 בהם יוליד שהטבע הגם ,רחמים' ה להם שיתן הבטחה להם אמר לזה ,הנדחת עיר ברוצחי נשרשת תהיה

 המעשה. מכח בהם שנולד האכזריות כח לבטל ,מחדש הרחמים כח בהם ישפיע הרחמים מקור ,האכזריות

 ב עמוד סא דף יבמות מסכת בבלי תלמוד

, ונקבה זכר: אומרים ה"וב, זכרים שני: אומרים ש"ב. בנים לו יש כ"א אלא - ורביה מפריה אדם יבטל לא

 .בראם ונקבה זכר: שנאמר

; ואליעזר גרשום משה בני: דכתיב, ממשה ילפינן? שמאי דבית טעמייהו מאי. זכרים שני: אומרים שמאי בית

 .עולם של מברייתו ילפינן? הלל ובית

 ב עמוד סב דף יבמות מסכת בבלי תלמוד

 בנים לו יהיו - בילדותו בנים לו היו, בזקנותו אשה ישא - בילדותו אשה אדם נשא: אומר יהושע רבי, דתניא

 כאחד שניהם ואם זה או הזה יכשר זה אי יודע אינך כי ידך תנח אל ולערב זרעך את זרע בבקר': שנא, בזקנותו

 .טובים

 מדפי הרי"ף א עמוד כ דף יבמות מסכת' ה מלחמת

 בזה הזכירו ולא זרעך את זרע בבקר תלמודא לה נסיב מדקא ארץ דרך כמנהג היא דרבנן דמצוה כיון ומיהו

 .בה לעסוק רוצה שאינו למי עבריינא קורין ולא כופין אין הוא דלכתחלה מצוה אשה ישא אלא איסור

 א עמוד סב דף יבמות מסכת בבלי תלמוד

 .'וגו יעטוף מלפני רוח כי: שנאמר, שבגוף נשמות כל שיכלו עד - בא דוד בן אין: אסי רב דאמר

 

 

 

 

 



 סוף נגעים ן אישחזו

 

 סעיף א א סימן ורביה פריה הלכות העזר אבן ערוך שולחן

 .ולרבות לפרות כדי אשה לישא אדם כל חייב

 רסט סימן הדשן תרומת

 אחד עד בפדיון להמתין צריכים, יעשו היאך בשבת חל אם אותו פודין יום שבאותו בכור בן של א"ל יום: שאלה

 ? בשבת נפדה שיהא תקנה יש אם או בשבת



/ בכלי לפדותו: ל"צ שמא/ ובכלי לפדות דיכול גב על ואף, בשבת נפדה שיהא תקנה למצוא דאין יראה: תשובה

 היה אם' ואפי, במעות דווקא לפדות צריך דאין, בשבת לטלטל שמותר בדבר סלעים' ה כסף שוה בשאר או כסף

 ג"וכה. בשבת לאחד בהן פדוי שיהא כדי ש"בע המעות לכהן שיתן כגון, בדבר תקנה היה במעות לפדותו בא

 שלשים בתוך פדאו אם לשמואל ובין לרב דבין/, א"ע מט בכורות/ בכור יש פרק בהדיא מסקינן והכי שפיר מהני

 שפיר דלאו נראה מקום מכל. בהן פדוי בנו המעות נתאכלו ולא שלשים לאחר בהן פדוי שיהא כדי במעות

 ונראה, וממכר למקח דומה גופיה בשבת כסף שוה או כסף בכלי לפדות בא דאי, גווני תרי כהני למיעבד

 בשבת ל"ואצ טוב ביום מעריכין ואין/ מקדישין/ מקדשין דאין רבנן דגזרו ממאי בהכי למיגזר איכא דטפי הדברים

 הפדיון סדר הגאונים שכתבו מה ולפי/. א"ע לז דף/ דביצה בתרא' פ בהדיא כדאיתא וממכר דמקח גזירה משום

 נמי גוונא ובאידך. ומכירה לקניין טובא דמיא ג"כה כל, סלעים' ה או בכורך בנך טפי בעית מאי הכהן דשואל

 עם וגם לברך שצריך הברכות עם יעשה דהיאך גמגום יש בזה גם, לעיל כדמבואר ש"בע לכהן המעות שיתן

 לפרסומי סעודה לעשות שנוהגים פרנס מספר הועתק שמצאתי כמו. הפדיון בשעת לעשות שרגילין הסעודה

 פ דף ק"ב/ מרובה' פ כדאיתא, הבן לפדיון סעודה לעשות נוהגים היו בימיהם' דאפי התלמוד מן מוכח וכן. מצות

 עושין היו משתה הבן ישוע י"ופרש הבן ישוע לבי לה ואמרי הבן שבוע לבי איקלעו אסי ורב ושמואל רב/ א"ע

 דהיו ח"ר בשם אינהו דמפרשי גב על ואף. הבן פדיון הבן ישוע בערוך' פי וכן' התוס שם וכתבו, הבן לפדיון

 לעשות רגילין שהיו י"ארש פליגי לא בהא מ"מ, אמו ממעי ונמלט שנושע על זכר כשנולד סעודה לעשות רגילין

' לי כדאית ח"ולפר ליה כדאית י"לרש היא מצוה דסעודת משם הוכיח מהגדולים ואחד. הבן לפדיון סעודה

 ל"רוצ והיה, הרשות מסעודת מתהני הוי לא דרב/ ב"ע צה חולין/ הנשה גיד' פ אמרינן דהא להתם רב מדאיקלע

 סעודת דהיא ללידה הסמוך שבת/ בליל/ בלילי לטעום לשם נכנסין זכר שנולד לאחר עכשיו נוהגים שאנו דמה

 הוא מצוה דסעודת וכיון. בבתיהם מצויין שהכל בשעת שבת בלילי וקבעה ח"דפר סעודה אותה והיינו, מצוה

 אכתי דהא, יתכן דלא נראה סלעים' הה לכהן שיתן בשעה אם יעשנה אימתי ד"בנ, שביארתי כמו הבן דפדיית

 בנו יום שלשים לאחר פדוי שיהיה כדי ל"דא דכיון רב דסבר גב על ואף. יום שלשים לו מלאו ולא פדוי בנו אין

 דרב כוותיה דהלכה באשירי פסק וכן, כוותיה ק"וסמ ג"סמ וכן ם"הרמב ופסק, המעות יתאכלו אם אפילו פדוי

 כשמואל בפשיטות פסקו דהרשאה בסוגיא/ אמטלטלין ה"ד א"ע ע ק"ב/ מרובה' פ' התוס. דשמואל לגבי באיסורי

 על ואף/ א"ע מט בכורות/ גרסינן בכור יש' פ התם ספרים וברוב ז"בא פסק וכן, פדוי בנו אין המעות יתאכלו דאם

 ונראה. כשמואל הילכתא הכא בדינא וכשמואל באיסורי כרב הלכה ושמואל רב דפליגי היכא דכל ל"דקי גב

 דרבנן או דאורייתא וסתות גבי נדה' מס דבריש ע"וצ. לה גריס לא כ"ע ואשירי, זו גירסא להו אית התם' דהתוס

 רב דפליגי בכור יש' פ דוכתא בשום אשכחן ולא, בכור יש' פ כדאיתא באיסורי כרב ל"דקי גופיה אשירי כתב

 אלמא, באיסורי כרב הלכה ל"דקי בכור יש' מפ מייתי נמי התם נידה' במס ותוספות, דלעיל בהא אלא ושמואל

 סעודה יעשו והאיך, המעות יתאכלו דשמא פדוי אינו אכתי כ"א כשמואל ל"דקי וכיון. דלעיל הא לה גרסינן

 מאן, המעות נתאכלו לא אם הוא פדוי שכבר בשבת הסעודה יעשו ואם. פדוי בנו שאין בעוד המצוה לפרסם

 פדיון דברכת הברכות עם יעשה דהיאך ותו. הסעודה בשעת הפדיון רואין שאין, ג"כה פרסומא דאיכא לן נימא

, לפדותו מחייב לא אכתי לרב וגם, לשמואל פדוי בנו אין אכתי המעות נתינת בשעת ש"בע יברך אם, ושהחיינו



 מידי דלאו לברך ראוי אין ובשבת. לאו או פדוי אי בדיעבד אלא אינו ושמואל דרב ובפלוגתא וציונו יברך והיאך

 טפי עדיף ולהכי, המעות נתאכלו דלא כמה כל א"ל יום שהוא שבת בכניסת פדוי הבן וממילא השתא קעביד

 יום א"מל הפדיון לאחר דמי שפיר דלאו משמע דבכורות ק"פ דבשילהי גב על ואף. בשבת' א עד למינטריה

 אחד בספר שנמצא שמעתי וכן. ובהידור ובהכשר כתיקונן לעשות כדי מצות כמה דמאחרים אשכחן מ"מ, ואילך

 בעניין דלעיל גמגומים הני כל ליישב דנוכל גב על ואף. הכי לנהוג ונראה בו א"ל כשחל הפדיון לעשות שאין

 יש לכן, קודם ולא ביום בו אפשר אי בשבת וכשחל ואילך יום א"מל הפדיון לאחר דאין כיון והברכות הסעודה

 קודם כבתה ודילמא מצוה השתא דליכא גב על ואף'. כו ומברכין יום מבעוד שמדליקים ש"בע חנוכה לנר לדמות

. ב"ק' סי ש"בע שכבתה חנוכה נר דלעיל תשובה באותה ועיין, אחר בענין אפשר דלא התם אלא, הלילה הכנסת

 .מג"א תפילין בלי טלית

 סעיף א כה סימן - חיים אורח ע"שו

 צריכין, אחת כיס לתוך והטלית התפלין כיס והמניחין. בקודש שמעלין, תפלין יניח מצוייץ טלית שלבש אחר( א)

 יעבור שלא כדי הטלית קודם להניחם ויצטרך תחלה בהם יפגע שלא כדי, למעלה התפילין כיס יניחו שלא ליזהר

 :המצוה על

 וכשמביאים תפילין מניח אלא, הציצית על להמתין צריך אין, ציצית לו ואין בידו מזומנים תפילין אם מיהו - הגה 

 (:עצמו דברי) מעטפו, טלית

 ב ק"ס כה סימן אברהם מגן

 מן יותר המצוה כ"אח שיעשה ל"שי פי על אף משהינן לא מצוה שהויי כל ט"ל דף ביבמות ה"וכ. מזומנים

 :ב"ע דף ובמנחות ש"ע בשעתה מצוה חביבה ט"קכ דף סוף ויקרא בילקוט ה"וכ המובחר

 כה סימן וקציעה מור

 תפלין ודאי דהא, זה לטעם עיקר אין ד"לענ. ל"עכ. להקדים ראוי המצות כל כנגד שקולה שהיא ציצית דמצות

[ כד' סי] למעלה שנתבאר, קיומן בחובת חמורין וכן. ל"וק, מאד כמבואר, עצמן בקדושת מציצית וחמירי עדיפי

 מבואר הרי. בגופן ישראל מפושעי ל"הו תפלין מנח דלא קרקפתא ובתפלין, כדאיתא עליה מענישין שאין בציצית

 שתוקדם אצלי ספק אין, תוקדם מהן איזה לידע כדי הללו מצות שתי חומר על לחקור באנו זה לכלל שאם מאד

 פי על אף. )בודאי ציצית מצות על היתרים חובתן חומר מצד הן קדושתן חומר מפאת הן צד מכל תפלין מצות

 מצות הרבה לנו ויש, מתפלין גדול שכוחה מזה לדון אין, המצות כל כנגד שקולה שציצית דרש דרך אמרו ל"שרז

 על הא( ז"ל סימן לקמן ועיין. באגדה ל"רז אצל לרגיל ידוע דבר הוא כי, להאריך ואין) בזה כיוצא עליהן שאמרו

 מי ל"ונ(. ל"וק, קדושתן להגדיל ולא, פרטיות מצות בקצת המצות מכל רמז שיש להראות אלא באו לא כרחך

 .1לידי מעשה יבוא אם בזה עיון לי צריך ועדיין. קודמין תפלין, ותפלין ציצית לקנות משגת ידו שאין



 לן דאיבעיא ומקודש לתדיר אלא דמיא לא דהא, קודם תדיר תדיר ושאינו דתדיר השני הטעם כן גם נדחה ומכאן

[ ב"ה ט"פ ומוספין תמידין' הל] ל"ז ם"הרמב ופסק, איפשיטא ולא עדיף מנייהו הי[ ב, צ זבחים] התדיר כל בפרק

 .שירצה מהן איזה דמקדים

 בפרק ערוך תלמוד הוא שכן הקודם בסימן שכתבתי כמו לתפלין( בסדר) קדמי דציצית ודאי מקום מכל אבל

 .הרואה

 בגדיו ללבוש צריך תחלה ממטתו קם שכשאדם, הוא המצות על מעבירין דאין משום ל"נ הנכון הטעם ואמנם

 מצות שתאוחר הוא בדין כן על, בתפלין כ"ואח ספק בלי תחלה בהן פוגע הוא שהרי, הציצית שבהן וכסותו

 אותן מקום ומכל, הכי בתר, י"בנ דקאמר נמי והיינו. למעבד ליה איבעי ברישא ליה דפגע דההוא, תפלין

 .ממש לידו תחלה לפניו באה תפלין דמצות' וכו גדול בטלית שמתעטפים

 לא בדעתי עלה שכך אף[ ב ק"ס] ז"בט ש"מ גם. תחלה להניחו לו דלמה, עליו עיין[ א ק"ס] מ"בד ש"מ ל"נ ואין)

, ביחד בהן ופוגע לפניו ששתיהן רצוני, הן שוין אלא השתא בהו שייך תחלה דמאי( ל"וק, מוכרח שאינו לפי, ל"נ

 שתקרא סדרן בשמירת הכרח אין מעתה, בסופה אם כי לבישתו בתחלת הטלית ללבוש צריך היה שלא אחר

 הוא והמקודש הציצית מן יותר מקודשין שהתפלין בבחינה אלא. בהחלט השני על העברה האחד קדימת

 .ותשכח דוק. לאחר הראוי כשמקדים המצוה על העברה נקרא זה וגם, מוקדם

 תחלה בהן שפוגע מפני הוא הציצית קדימת דטעם כדפרישית ל"וס, דלעיל מטעמי, י"הנ ביה הדר דהשתא ל"ונ

 ביה אית ואדרבה עדיף מקודש טעמא הך ליה דאזיל גדול בטלית הכי ומשום. מעבירין דאין משום ביה ואית

 לההיא ותדיר מקודש הך דמי דלא ועוד. עדיף לעולם דמקודש ל"וס, שקולים ששניהם מאחר' כנז העברה משום

 .היטב ודוק. עדיף דמקודש קמיבעיא לא דבהא, התדיר דכל

. כדלקמן ברישא בתפלין דפוגע מלמעלה והתפלין אחד כיס בתוך ותפלין כשהטלית י"הנ דמיירי אפשר נמי אי

 דאיכא מהיכא בר) דוכתא בכל הכי ל"וקיי, מקרא לה דילפינן 'וכו מעבירין דאין משום, קדמי תפלין ודאי דהשתא

 .הן אחת ל"ז ודבריו י"הנ דברי זה ולפי. בסמוך י"הרב וכדכתב( באפה דקיימא אחריתי מילתא

, כיסן בתוך ברישא בתפלין פגע אפילו ציצית יקדים שלעולם ראוי היה הקודמים דלטעמים, דכתיבנא מהאי מ"ונ

 איתא ואי. קודמין הציצית שיהו הוא בעלמא דאסמכתא משום אלא טעמיה הוא דמידי, בסמוך י"הרב ש"כמ ולא

 תדיר תדיר ושאינו שתדיר מקום בכל קבועה והלכה הוא הכי דינא אלא אסמכתא לאו הא י"דנ קמאי טעמי להני

 אדעתין סליק תדיר לשאינו ושחטיה בקדים אפילו דהא תדע. תדיר בשאינו ברישא פגע אפילו, לעולם קודם

 בה לן לית המצות על מעבירין אין דמשום מיהא מינה שמע. התדיר ויקדים בדמו ממרס אחד ויהא דיניחנו

 חוששין שאין ברור שזה ותראה התדיר כל בפרק דוק. מעשה שום בלי גרידא בפגיעה שכן וכל. גוונא בכהאי

 לטעם שכן וכל, אופן בכל הציצית להקדים ל"הו ודאי' הנז לטעם כ"וא, תדיר במקום תדיר אינו על להעברה

 .לעולם לאקדומינהו אלא להעברה למיחש ל"הו דלא דפשיטא נמי מקודש ציצית ל"דהו הראשון



 איכא כי דווקא היינו. ברישא פגע דבהו מעבירין דאין משום אלא ציצית קדמי דלא דכתיבנא מאי לפום אבל

 כי אבל, לתדיר לאקדומי מקודש לגבי דמועיל הוא, כנזכר תחלה בתדיר שפוגע כגון, התדיר עם ההעברה מעלת

 ל"ז הגאון א"א ש"ממ עלי תקשה ולא) ממקודש טפי לתדיר לאקדומי מהני לא, תדיר גבי העברה משום ליכא

 אבל תדיר שאינו נגד דווקא היינו, המצוה על להעביר אפילו ליקדם עדיף דמקודש( ו"ק סימן[ צבי חכם)] בספרו

 כשמעלת ש"וכ(, ודוק, יבחר מהן איזה לפניו אינן בשניהם מיירי ל"ז דאיהו כלל דמי דלא ותו, תדיר נגד לא

 י"הרב כדכתב ל"קי והכי. לאקדומיה ומיבעי עדיף דאיהו דיין ולית דין דלית פשיטא המקודש עם ההעברה

 [.א סעיף] בשולחנו קבע וכך בסמוך

 או תחלה להתעטף כדי עליהם ימתין אם, כאן ציצית לו ואין בביתו שהם אלא בידיו התפלין לקח לא כי איברא

 לא דאכתי להעברה ליתה השתא דהא, בזה ע"צל ש"לפמ[, א סעיף] ע"ש בהגהת כדאיתא להמתין צ"שא נאמר

, הציצית להקדים במילתא קפידא דאיכא מכיון וכסדר כתקנה מצוה למיעבד ניחוש לא טעמא ומאי בתפלין פגע

 .לידיה אתו ולא נקטינהו דלא היכא חיישינן לא ודאי דלהעברה

, המובחר מן המצוה שיעשה לומר שיש אפילו משהינן לא מצוה שהויי ל"דקיי[ ב ק"ס] א"במג דכתב משום ואי

 דהא, מועט לזמן ולא למיתה דחיישינן מרובה לזמן אלא שייך לא משהינן דלא דטעמא, דוכתא בכל ליתא הא

 לשעה למיחש דליכא שכן וכל, 2הדשן תרומת בעל כדעת שבת למוצאי להמתין הלבנה בקידוש סמכינן אהא

 .הטלית לו שיביאו בכדי קלה

, בביתו מזומנים שאינם פי על אף, מיד לו שיביאום אפשר אם הציצית על להמתין ומוכרח הגון יותר ד"נלע וכן

 .ודכוותה בעונתה ש"ק ולקרות הציבור עם להתפלל כגון עיקרי מדבר בשבילם יתבטל שלא בתנאי רק

 לה שמעינן דממילא גב על ואף. לישניה כדדייק ממש בידו כשהתפלין אלא נתכוין לא ה"בהג הרב שגם ונראה

 אורחיה דהכי, נמי הא אשמעינן הכי אפילו, ברישא בתפלין מיחייב בעלמא בפגיעה אפילו דהא ע"הש מדברי

 קאתי גרידא שיהוי דמשום א"במ שכתב למה שחשש לא אבל, ו"בק דאתי מידי וכתב דטרח זימנין, ה"דבהג

, המובחר מן מצוה כח גדול כמה לידע רצונך ואם. כתקנה מצוה למיעבד שהינן דודאי מילתא לאו ודאי דהא עלה

 בתלמוד מפורש זה דבר נמי והכא(, ה"מ סימן[ צבי חכם)] ל"ז הגאון א"א של התשובות ספר מעל ולמד צא

 אקרא נמי אסמכוה 3הדרוש ובעלי) הציצית להקדמת יש טעמים וכמה. המובחר מן המצוה לתיקון ובזוהר

 .כהילכתא לקיומה טצדקי כל למעבד לן אית( שרוך ועד מחוט דאם[ כג, יד בראשית]

 בכיסן הן עדיין אפילו לידיה מטו מכי ודאי אבל, העברה מיקרי לא לידו באו שלא דכל דכתיבנא גב על ואף

 [.א סעיף] בשולחן וערך בסמוך י"הרב כדכתב לה וחיישינן העברה מיקריא

 כי להאריך שאין אלא, ההפך להכריח מקום ויש, קפידא ליכא כיסן דבתוך[ א ק"ס] א"במג שכתב מה ל"נ ואין

 .בעצמו פשוט הדבר



 דחייש ד"למ דאיכא ג"דאע. ליה משמע היכי ידענא דלא, א"י בסעיף משמע דהכי' הנז הרב ש"מ הבנתי ולא

, מידי מוכח לא הכי אפילו, המצוה על יעביר שלא טעמא, יד של שיניח קודם מהתיק ראש של להוציא שלא התם

. העברה הויא בכיס עודן אפילו מהן באחד תחלה פוגע אם דלעולם, העברה משום ליכא בכיס שמונחין זמן דכל

 גם קפידא דיש ל"דס[ י ק"ס] ז"ט להרב מצאתי וכן. מינה למשמע וליכא, הוא קבלה מדברי דהתם ותו. ל"וק

 .כיסן תוך בעודן

 כשיעור רחב בכיס זה אצל זה מונחים דאפילו כך כל להקפיד שאין ל"נ, וצר ארוך כיס לעשות ל"ז ש"מ אמנם

 שמוכרח במקום אלא הקפידא שאין, העברה כאן ואין מחברו יותר באחד פוגע אינו הלא בכך מה שניהן רוחב

 אבל, ברישא בה קפגע דלא אפשר דלא צר בכיס יד של על המונחת ראש של בתפלה נ"וה, תחלה בהן לפגוע

 ימין צד איזה ידו על להכיר בכיס סימן כשיש שכן וכל, האי כולי חיישינן לא ברוחב בשוה דמונחין גונא כהאי

 דקפיד ומאן. למידי למיחש וליכא ברישא פגע בההיא דודאי 4לימינו מזומנת יד של בו ומניח שמאל צד ואיזה

 .ודוק. יד משל חמורה ראש של שקדושת מפני, בהפסדו שכרו יצא לא אם אני ותמה, ז"כבט ועביד קפיד

 לה ומדמי, בביתו להתעטף צריך אין לידו גדול הטלית שבא פי על דאף(, ד"בסק) א"במג הרב עוד כ"מש גם

 . ל"וק. מילתא תליא בחביבותא לאו דהכא לגמרי דמי דלא ל"נ. ח"קס בסימן דאיתא למאי

 ב סעיף תקנה סימן תעניות ושאר באב תשעה הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 בענין להצטער לאדם ויש: הגה. ראשו תחת אבן ומשים, הארץ על מוטה באב תשעה בליל לשכב שנוהג מי ויש

 אדם בני ויש(; תענית סוף תוספות) באחד אם כי ישכב לא כרים' בב לשכב רגיל שאם, באב תשעה בליל משכבו

 החורבן שראה( יא, כח בראשית) המקום מאבני ויקח: שנאמר למה זכר, מראשותיהם תחת אבן משימים

 מכבודו אדם וימעט(. תוספות) אלה בכל חייבות אינן, להצטער יכולין שאינן עוברות מיהו (.קטן דמועד מרדכי)

 שקורין) טיטון לעשן אסור - ומהנאתו מכבודו ובמשנה ברורה שם ס"ק ח .שאפשר מה בכל ב"בת ומהנאתו

 ויש לנדותו ראוי היה ב"בט שמעשן שמי שכתב עד מאד והחמיר[ ג"כנה] ב"בט ש"וכ צומות' בד אפילו( רייכערין

 ת"בשע כ"וכ ביתו בתוך בצנעא חצות אחר להקל יש ביותר בו שמורגל לו שדחוק מי כ"וע שמקילין מאחרונים

 .ג"סק ט"תקנ בסימן

 רמ"א יו"ד סי' קח סעיף א

 .בדיעבד אפילו ואוסר מלתא ריחא, בפסח חמץ כגון במשהו האוסר דאיסור א"י

 סעיף ה קח סימן יו"ד ערוך שולחן

 .טוב הוא אם לידע, שבחבית נקב דרך נסך יין ריח בפיו לשאוף מותר

  



 ב עמוד י דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 קודם תאכלו לא -, הדם על תאכלו לא: דכתיב מאי: יעקב בן אליעזר רבי משום חנינא ברבי יוסי רבי ואמר

 אליעזר רבי משום חנינא ברבי יוסי רבי אמר יוחנן רבי אמר יצחק רבי אמר,( דאמרי איכא. )דמכם על שתתפללו

 אלא גויך תקרי אל, גויך אחרי השלכת ואותי: אומר הכתוב עליו - מתפלל כך ואחר ושותה האוכל כל: יעקב בן

 .שמים מלכות עליו קבל - זה שנתגאה לאחר: הוא ברוך הקדוש אמר. גאיך

 סעיף ב לד סימן משפט חושן ערוך שולחן

, לתיאבון עבר אם ש"ל ,ד"ב מיתת עליה חייבים אם ל"ואצ מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כל רשע איזהו

 .להכעיס עבר אם ש"ל

 

 שיחות מוסר מאמר לו עמ' קנג

 

 



How Older Parenthood Will Upend American 

Society

The scary consequences of the grayest generation.
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profound we are only beginning to grasp the enormity of its implications. It is that 

These, though, are the headlines. The real story is less titillating, but it tells us a 

That women become mothers later than they used to will surprise no one. All you 
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aged about four years

better than one-in-threechance of 

wait that long were no better than one in ten.
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Family Planning: 
May a Couple Delay Having Children?
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mitzva mitzva

-

mitzva Hilchos 

Mila

mitzva

bris mila:

mila

mitzva

-

Shabbos

tztzis

mezuza

Dibberos Moshe Yevamos
-

Terumas Ha-Deshen Nimukei Yosef
yibum

kares bris 
mila

kares



 FAMILY PLANNING

mitzvos

mitzvos

mitzvos 

-

mitzva

mitzva

mitzva -

tzitzis mezuza

tzitzis -

mezuza

mila

Megilla Megilla

avoda Beis Ha-Mikdash:

halacha

Megilla mitzva

Megilla -

avoda

avoda Megilla -

avoda delayed

Megilla mitzva 

Sefas Emes
mila

F
A

M
ILY



 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

Gilyonei Ha-Shas Pesachim

mitzva

mitzva Hilchos Ishus

mitzva

Chazon Ish Taharos Maseches Nega’im

-

mitzva

mitzva

mitzva

mitzva

 

mitzva mitzvos

Shulchan Aruch Even 

Ha-Ezer

-

Dibberos Moshe


